
الفصلاملادةاملدرسالفصلاملادةاملدرسالفصلاملادةاملدرسالفصلاملادةاملدرسالفصلاملادةاملدرس

6Aسنن النسائي2A٩حديث األحكام4A١١الحديث و املحدثون2A٢١تدريب الراوي١٦

6Bسنن النسائي8B٩سبل السالم4B١١الحديث و املحدثون2B٢١تدريب الراوي٢٦

2ABCصحيح البخاري2C٣٠تدريب الراوي٣٦

2ABCصحيح البخاري٤٣٠

4Aأصول التخريج2A٢٣تحفيظ القرآن4A٣١لغة الحديث2A٢٤املحادثة٥٧

4Bأصول التخريج4A٢٣اللغة اإلنجليزية4B٨لغة الحديث2B٢٤املحادثة٦٧

4Bاللغة اإلنجليزية2C٨املحادثة٧٧

4A٢٢Seminar Proposal6Aتحفيظ القرآن2A١٩التعبير١١٢

2C٢٢Seminar Proposal6Bتحفيظ القرآن2B١٩التعبير٢١٢

6Aنقد املتن2C١٦Sejarah Islam Indonesia6A٣٢التعبير٣١٢

٤١٦Sejarah Islam Indonesia6B2تحفيظ الحديث٢٦A6نقد املتن٣٢B

4ABصحيح مسلم2B٣تحفيظ الحديث4AB٢٦سنن أبي داوود٥٣

4ABصحيح مسلم2C٣تحفيظ الحديث4AB٢٦سنن أبي داوود٦٣

2A٢٥Studi Software Hadits6A١٤TPKI6Aجامع الدروس العربية٥٢٦

2B٢٥Studi Software Hadits6B١٤TPKI6Bجامع الدروس العربية٦٢٦

4ABتفسير القرآن2C١٥جامع الدروس العربية٧٢٦

4B٢٥املهذب6A٣٤تحفيظ الحديث2B٤حديث األحكام٥١
علم مختلف الحديث  

ومشكله
6A

4A٢٥املهذب6B٣٤تحفيظ الحديث2C٤حديث األحكام٦١
علم مختلف الحديث  

ومشكله
6B

4Bتحفيظ القرآن4A٣١أصول الفقه٧١٨

6Aسنن الترمذي6A٢٧تحفيظ القرآن٥٢

6Bسنن الترمذي6B٢٧تحفيظ القرآن٦٢

4Bأصول الفقه٧١٨

2ABC٥صحيح مسلم6A٢٠فقه الحديث2B١٠تحفيظ القرآن١١٩
Pemikiran Tokoh 

Pesantren
6B

2ABC٥صحيح مسلم6B٢٠فقه الحديث٢١٠
Pemikiran Tokoh 

Pesantren
6A

٣٣٣Sosiologi Agama6A4صحيح البخاري٢٩AB6سنن ابن ماجة١٧B

6Aسنن ابن ماجة4AB١٧صحيح البخاري2A٣٣Sosiologi Agama6B٢٩التيارات الفكرية٤١٣

4A٢٢تحفيظ الحديث6A٩علم الفرائض2B٢التيارات الفكرية٥١٣

4B٢٢تحفيظ الحديث6B٩علم الفرائض2C٢التيارات الفكرية٦١٣
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8Bالثامن للبنات

6Bالسادس للبنات ١٦٫٣٠—  ١٥٫٣٠احلصة السابعة
6ABالسادس للبنين وللبنات

4ABالرابع للبنين وللبنات ١٤٫٣٠ — ١٣٫٣٠احلصة اخلامسة
6Aالسادس للبنين ١٥٫٣٠ — ١٤٫٣٠احلصة السادسة

4Bالرابع للبنات

2ABCالثاني للبنين و للبنات

١٢٫٠٠—  ١١٫٠٠احلصة الرابعة

١٠٫٠٠—  ٠٩٫٠٠احلصة الثانية
4Aالرابع للبنين ١١٫٠٠—  ١٠٫٠٠احلصة الثالثة

الثاني للبنين٠٩٫٠٠2C—  ٠٨٫٠٠احلصة األوىل
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2Aالثاني للبنات

الثاني للبنين2Bالساعة الدراسية

للعام الدراس ي الثاني جدول المحاضرات

 ه١٤٤۲ - ١٤٤١باملعهد العالي هاشم أشعري تبوئرنج جومبانج جاوى الشرقية
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األسبوع الثاني والرابعاألسبوع األول والثالثا



:قائمة األساتذة باملعهد العالي هاشم أشعري

.م ه إ, الحاج  أحمد رازقي، ل س١٨م هـ إ, .ل س, الشيخ  الحاج نور حنان  ١

. أحمد فطاني، س أ١٩م هـ إ, ل س, الشيخ الحاج أحمد شاكر رضوان٢

الشيخ الحاج توفيق الرحمن  ٢٠م هـ إ, ل س, س محمد مطهرون.ر.الشيخ الحاج د٣

 بروفسور الدكتور الحاج دمنهوري٢١.ل س, الشيخ الحاج لطفى سهل٤

.م أ, الحاج أمر هللا، ل س. د٢٢م ه إ, .ل س, الحاج محمد فريد زيني. د٥

الحاج حميم. د٢٣.ل س، م ه, نجيب جنيدى٦

.ف د.محمد أنانج فردوس، م٢٤.د إ.ف.م,  زين الرضا٧

. عبد الكريم أمر هللا، ل س٢٥.ف د إ.م, الحاج أغوس مصطفى٨

مدير املعهد العالي هاشم أشعري.الحاج شكران مأمون، ل س، م أ٢٦.م أ. ل س,الحاج أحمد شكور.  د٩

م أ, ل س, الحاج خالص الدين  ١٠ محمد حمس فورز، م ه  ٢٧.

الشيخ الحاج سيد عقيل حسين منور، ل س، م أ. د. أ  ٢٨.م أ, ل س,  الحاج عبد السالم١١ . 

 الشيخ الحاج كمول خضري٢٩.م أ. م ف د,  صالح الدين١٢

.م ه إ. الحاج نور حنان، ل س الشيخ الحاج مخلص دمياطي٣٠.م ه إ, ل س,  الحاج مشهور١٣

.ف د. م, رفا فوزية٣١م أغ, الحاج محسن ك س١٤

.ت ه إ.  صالحين، ل س، م٣٢الشيخ الحاج أحمد مستعين شافعي.  د١٥

محمد أسعد، م أ٣٣إ.ف إ ل. أغوس أفاندي ، م١٦

. الحاج أحمد نور الدين، ل س٣٤الحاج جمال الدين أحمد خالق.  د١٧


